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Nagrinėti neįgaliųjų socialinės integracijos klausimus ir teikti
pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, kitoms
valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl neįgaliųjų socialinės
integracijos politikos, jos įgyvendinimo, neįgaliųjų visuomeninius santykius
reglamentuojančių teisės aktų projektų bei Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių
konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo stebėsenos ataskaitų.

TARYBOS SUDĖTIS

REKOMENDACIJOS

Tarybą sudaro 20 narių: 9 valstybės institucijų
atstovai, įskaitant Tarybos pirmininką, vienas
savivaldybių atstovas, 9 neįgaliųjų asociacijų
atstovai ir vienas akademinės bendruomenės
atstovas.

Tatybos pirmininkė Socialinės
ministrė Monika Navickienė

apsaugos

ir

darbo

ŠMSM organizuoti susitikimą su SADM ir NVO atstovais
ir aptarti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų
vasaros poilsį ir kitas priemones.
Susitikimai įvyko, apsikeista informacija apie rengiamas
stovyklas vaikams su negalia.
SADM užtikrinti, kad patvirtinus naują NVO rėmimo formą
(fondą), nebūtų sustabdytas neįgaliųjų NVO rėmimas
pagal Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą.

APTARTA

neįgaliųjų padėtis karantino laikotarpiu. Nutarta leisti
karantino laikotarpiu įsigyti apsaugos nuo viruso
priemonių iš socialinės reabilitacijos neįgaliesiems
bendruomenėje projekte numatytų lėšų, skirtų kitų
prekių (ar paslaugų) pirkimui. Aptarti socialinės
reabilitacijos paslaugų teikimo sąlygos bei projektų
administravimo klausimai.
SVARSTYTA

PRISTATYTA

Neįgaliųjų socialinės integracijos
programos finansavimo 2021
metais klausimas.

JT Neįgaliųjų teisių
konvencijos
įgyvendinimo Lietuvoje
ataskaita Jungtinėms
Tautoms.

ĮGYVENDINTA

neįgaliųjų padėtis karantino laikotarpiu.
Nutarta leisti karantino laikotarpiu įsigyti
apsaugos nuo viruso priemonių iš
socialinės reabilitacijos neįgaliesiems
bendruomenėje projekte numatytų lėšų,
skirtų kitų prekių (ar paslaugų) pirkimui.
Aptarti socialinės reabilitacijos paslaugų
teikimo sąlygos bei projektų
administravimo klausimai. Taryba 2020
m. lapkričio 19 d. išsiuntė kreipimąsi į LR
Seimo Aplinkos apsaugos komitetą, kad
Statybos įstatymo nuostatų dėl statinių
projektų atitikimo nustatytiems STR
reikalavimams tikrinimo per Infostatybą
pakeitimai būtų priimti ypatingos
skubos tvarka. Pagal Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarijos Aplinkos
apsaugos komiteto biuro informaciją
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo
Nr. I-1240 2, 3, 8, 10, 12, 19, 22, 24, 27, 28,
33, 34, 42, 46, 49, 53 straipsnių, 1 priedo
pakeitimo ir įstatymo papildymo 27(1),
52(1) straipsniais įstatymo projektas Nr.
XIIIP-5365 registruotas Seime 2020 m.
lapkričio 10 d.

PASIŪLYMAI

SADM bendradarbiaujant su
savivaldybėmis parengti
priemones Valstybės kontrolės
rekomendacijoms įgyvendinti.
suderintas ir patvirtintas
Valstybės kontrolės
rekomendacijų įgyvendinimo
planas.
SAM, SADM, ŠMSM ir AM
peržiūrėjus priemonių planus
pateikti įžvalgas ir rekomendacijas
dėl neįgaliųjų socialinės
integracijos plano įgyvendinimo.
Pristatyti rekomendacijų planą
Neįgaliųjų reikalų tarybai.
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Žmonių su negalia aptarnavimo taisyklių
reglamentavimui.
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Asmeninio
projektui

asistento

paslaugų

Neįgaliųjų NVO turėtų būti užtikrinta teisė gauti paramą
kartu su kitomis NVO. Siekiant išvengti neįgaliųjų NVO
finansavimo dubliavimo, turi būti aiškiai atskirta, kurios
išlaidos dengiamos iš neįgaliųjų NVO veiklos rėmimui
skirtos programos lėšų, skiriamų per NRD, o kurios išlaidos
dengiamos iš NVO rėmimo programos, finansuojamos per
SPPD.
Siekiant viešojo administravimo efektyvumo bei
skatinant neįgaliųjų NVO aktyviau veikti visos Lietuvos
mastu, rekomenduojama finansinę paramą teikti tik
nacionalinėms
skėtinėms
neįgaliųjų
NVO,
kurių
apibrėžimas pateiktas Nevyriausybinių organizacijų plėtros
įstatyme
SAM planuojant veiksmų plano priemones į pasitarimus
kviesti neįgaliųjų NVO, numatyti įtraukias bei specialias
priemones ir atitinkamą finansavimą atsižvelgiant į asmenų
poreikius pagal negalios pobūdį.
Kiekvienai
ministerijai,
kuri
numato
priemones
neįgaliesiems, informuoti apie tai Neįgaliųjų reikalų
departamentą apie
paskirtą
kontaktinį
asmenįspecialistą, kuris teiktų Neįgaliųjų reikalų departamentui
šią informaciją:
1) apie planuojamas sudaryti darbo grupes priemonėms
neįgaliųjų integracijai parengti pagal plėtros programas;
2) apie numatomas viešas konsultacijas priemonėms
aptarti.
Neįgaliųjų reikalų departamentas sukuria rubriką savo
interneto svetainėje ir paskiria atsakingą asmenį už iš
ministerijų
gautos
informacijos
sisteminimą
bei
paskelbimą viešai.

SADM, AM, SAM ir ŠMSM specialistai paskirti ir jų
duomenys
ryšiams
paskelbti
Neįgaliųjų
reikalų
departamento interneto svetainėje www.ndt.lt skiltyje
,,Plėtros programos”.
SADM sudaryti darbo grupę klausimams, susijusiems su
pagalbos organizavimu ir paslaugų negalią turintiems
tėvams prieinamumo gerinimui, aptarimo.
Darbo grupė sudaryta.
Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijai prie LGKT
organizuoti susitikimą su NVO ir aptarti Komisijos priimtus
sprendimus. Po susitikimo su NVO spręsti dėl kreipimosi dėl
Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijos finansavimo.
Susitikimai įvyko.
Išklausiusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie
veiksmus, kurių bus imtasi situacijai keisti po Seimo kontrolierių
įstaigos ataskaitos dėl žmogaus teisių padėties globos įstaigose,
Taryba rekomendavo, kad kai SADM bus rengiami dokumentai,
kad su tokiais žmonėmis dirbančios NVO būtų kviečiamos į
darbą kartu. Ir NVO ir Sveikatos ministerija gali išplėstiniu būdu
aptarti
problemas
ir
galimus
sprendimus.
SADM-jai
rekomenduojama kviesti NVO dalyvauti darbo grupėse susitikimai gali būti organizuojami neformaliuoju būdu. SADM turi
neformalizuojant kviesti aptarti ir spręsti klausimus dėl agresijos
valdymo institucijose ir šeimose.

teikimo

A

DISKUTUOTA

švietimo krepšelio teikimo galimybių specialiųjų
ugdymo poreikių turintiems vaikams klausimais.

Pagal Tarybos rekomendaciją Neįgaliųjų reikalų departamento
paskelbtas Paslaugų ir gaminių prieinamumo patikros lapas.
Įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms.
Gauti duomenys apdoroti ir rengiama galutinė vertinimo
ataskaita. Ataskaita parengta, bus pristatyta kito posėdžio
metu.

SIŪLOMA

kad paslaugos prieinamumą vertintų apmokyti įstaigos darbuotojai.
Rekomenduotina, kad vertinantys aplinką įstaigos darbuotojai konsultuotųsi
su įstaigose esančiais kompetentingais asmenimis, atsakingais už
atitinkamų klausimų sprendimą, pvz., IT specialistai, vadovybė.

kaip ir nurodyta patikros lapo instrukcijoje, objektyviam prieinamumui
vertinti turi būti naudojami matavimo prietaisai

po įstaigos atlikto fizinės, informacinės aplinkos prieinamumo ir jo
užtikrinimo priežiūrą įsivertinimo, remiantis gautais prieinamumo rezultatais,
turėtų būti teikiamos rekomendacijos, kas ir kaip turi būti atlikta įstaigoje
siekiant didesnio prieinamumo.
įstaigoms siūloma vertinti teikiamų paslaugų prieinamumą pildant patikros
lapus periodiškai, kartą per 2 metus. Tačiau tam, kad būtų pasiekta
teigiamų pokyčių, svarbu, kad būtų laikomasi kitų anksčiau minėtų siūlymų.

periodiškai, bent kartą per metus, organizuoti mokymus įstaigų
darbuotojams, kurie būtų atsakingi už paslaugų prieinamumą. Mokymai turi
apimti ne tik patikros lapo pildymo mokymus, bet ir didinti universalaus
dizaino principų supratimą ir jų taikymo privalumus. Taip pat mokymai turi
apimti supažindinimą su galiojančiais teisės aktais, kuriais remiantis yra
parengtas patikros lapas. Šiuo atveju siūloma bendradarbiauti su Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kad mokymai būtų
akredituoti, o apmokyti asmenys įgytų papildomą kvalifikaciją.
įstaigai prieš atliekant pastato rekonstrukciją, veiklos reorganizavimą,
optimizavimą ir pan. siūloma patikros lapo pagalba įvertinti esamą aplinkos
prieinamumo lygmenį remiantis gautais rezultatais planuoti numatytus
darbus. Rengiant projektus, darbų planus siūloma konsultuotis su
universalaus dizaino principų taikymą ir visiems prieinamų paslaugų
organizavimą išmanančiais asmenimis – ekspertais.
tobulinti patikros lapą ir jį perkelti į internetinę erdvę.

